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ПОЈАШЊЕЊЕ И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА – ЈН 22/19
(Питања су пренета интегрално из примљеног e-maila, те су стога питања написана
латиницом, а одговори ћирилицом)
Питање 1:
Zasto ponudjac trazi samo jedan semafor dimenzija priblizno 4x2 kada je mogao za
procenjenu vrednost javne nabavke mogao dobiti 2 ekrana dimenzija 3x2, a standard za
vecinu utakmica je da ima 2 semafora .
Одговор 1:
Верујемо да је заинтересовани понуђач грешком насловио питање на понуђача, па из
тог разлога Комисија даје одговор. Наручиоцу је потребан један семафор димензија
приближно 4х2 м, те је у складу са том потребом и сачињена конкурсна документација.
Питање 2:
Zasto narucilac trazi semafor sa osvezavanjem 1200 hz, kada svaki semafor ispod 1920
prafi flicker na tv kamerama.
Одговор 2:
Освежавање od 1200 Hz је за публику у хали објективно боље od нпр. 50, 60 ili 100 Hz.
Flicker на ТВ камерама је од значаја само за ТВ преносе, којих никада није било из
костолачке спортске хале.
Питање 3:
Narucilac shodno zakonu o javnim nabavkama ne moze zahtivati podrzanog iskljucivo
jednom operativnom sistemu (ovde slucaj windows 10) , Molimo da ovo uklonite ili ce ovo biti
predmet nase zalbe komisiji.
Одговор 3:
Центар за културу Костолац располаже лиценцама за оперативни систем Windows 10,
што значи да ће и рад софтвера за управљање семафором бити под окриљем
поменутог оперативног система. Уколико понуђени софтвер није подржан од стране
оперативног система, он ће бити нефункционалан. Наручилац има право да захтева да
понуђени софтвер буде подржан од стране оперативног система којим располаже, док
понуђачи немају право да условљавају наручиоца набавком другог оперативног
система у зависности од својих понуда. Да наручилац није у конкурсној документацији
навео оперативни систем Windows 10, Ви бисте, као озбиљан понуђач, поставили
питање у ком окружењу понуђени софтвер треба да ради. Добили бисте одговор да је
то Windows 10 и тада би све било у реду, зар не? Логично је и разумно да софтвер који
се набавља мора бити компатибилан са оперативним системом којим наручилац
располаже.
Питање 4:
Zasto se ne zahteva da i softver ima mogucnost uticaja na vreme , rezultat, jer bi sistem
morao da radi na naprednom sihronom sistemu izmedju konzole i softvera a ne nezavisno.
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Одговор 4:
Баш из тог разлога што би морао да ради на напредном систему, који је засигурно
скупљи.
Питање 5:
Cela sekcija 3 -- Komandna konzola je napisana samo za jednog ponudjaca tacno opisujuci
njegov zastareli sistem rada putem RS232 protokola koji se vishe ne koristi, molim da
uklonite opis njegovo konzole a da stoje samo funkcionalnosti.
Одговор 5:
RS-232 је једноставан, универзалан, добро разумљив и широко подржан
комуникациони стандард који се одликује једноставношћу и широком применом.
Његова брзина сигнализације од 256 kbps је сасвим задовољавајућа за потребе . Иако
је стандард уведен пре више деценија, до данас је остао најраширенији
комуникациони стандард у индустрији, ако да није јасно одакле тврдња да се више не
користи. До данас је претрпео неколико ревизија. које су имале за циљ да отклоне нека
од његових ограничења и да омогуће компатибилност са различитим сродним
комуникационим стандардима. Тиме је омогућено да RS-232 опстане све до данас, као
најшире прихваћен протокол за комуникацију, упркос паралелном развоју многобројних
веома моћних уређаја и протокола. Све у опису позиције представља навођење
функционалност, осим поменутог протокола због поменутог протокола RS-232.
Невероватно је да је само на основу тог податка постављач питања закључио да је цео
опис писан за једног понуђача.
Питање 6:
Zasto se na trazi led traka oko kosa koja mora biti integrisana u postojeci siste,
Одговор 6:
Не тражи се зато што наручиоцу није потребна.
Питање 7:
Zasto se ne traze nikakvi sertifikati : CE , IP 65 koji su opisani u tehnickoj specifikaciji. Isti
sertifikati moraju biti na ponudjaca
Одговор 7: Сертификати гласе на произвођача опреме, а не на понуђача. Понуђач не
мора истовремено бити и произвођач. Из тог разлога није захтевано достављање
поменутих сертификата. Међутим, конкурсном документацијом је предвиђена обавеза
достављања доказа да понуђена опрема испуњава све захтеве наруциоца (нпр.
штампани проспекти, произвођачке декларације и сл.)

У Костолцу,
03.12.2019. год.

Комисија за ЈН 22/19

